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1. Osanottomaksujen vastuut 
 

Kilpailuihin ilmoittautumisvastuut ja osanottomaksut toimintavasta päätettiin seuraavasti: 
(Seuran kilpailumaksut hoitaa Päivi Koski, varahenkilö Hanna Helander.)  
 
Jaosto kustantaa nuorten suunnistajien (14v ja nuoremmat) lisenssit. Nuoren suunnistajan huoltaja vastaa li-
senssin hankinnasta ja jaosto palauttaa lisenssin hinnan kuittia vastaan. 
 

 8 v – yleinen sarja (H/D21) henkilökohtaiset kisat: 
o ilmoittautumisvastuu: KILPAILIJA / VANHEMMAT  
o maksuvastuu SEURA 
o jälki-ilmoittautumisesta aiheutuneet lisäkulut maksaa kilpailija/vanhemmat suunnistusjaoston tilil-

le 
 

 veteraanit (≥ 35-vuotiaat sarjasta riippumatta) henkilökohtaiset kisat: 
o ilmoittautumisvastuu: KILPAILIJA,  
o maksuvastuu SM + AM - kisat KILPAILIJA 
o maksuvastuu kansalliset kisat KILPAILIJA 

 
 kaikki sarjat viestikilpailut:  

o ilmoittautumisvastuu on yhteyshenkilöillä Arto Puro-Aho = miehet, Eija Keski-Säntti = naiset ja 
Jussi Koski = nuoret 

o maksuvastuu SEURA  
 

 Suunnistusviikot (Kainuu ja FIN5):  
o ilmoittautumisvastuu; KILPAILIJA /  VANHEMMAT;    
o Maksuvastuu KILPAILIJA paitsi SEURA maksaa alle 20v. sarjat ja yleisen eliitti-sarjan (H/D21E).  
o Jälki-ilmoittautumisesta 2. portaan jälkeen aiheutuneet lisäkulut tulee kilpailijan maksaa suunnis-

tusjaoston tilille. 
 

 Jukola- ja Venla-viestien osalta SEURA maksaa joukkueiden osallistumismaksun.  
Omavastuuosuus sisältää mahdollisen yhteiskuljetuksen omavastuuosuuden, kilpailija on velvollinen 
huolehtimaan maksun suunnistusjaoston tilille. 
 

 Tiomila-viestin ilmoittautumisvastuu on Artolla hän hoitaa myös maksun. Maksuvastuu on hyväksytettä-
vä etukäteen JAOSTOLLA (Tiomilaan ei ilmoittauduta IRMA:ssa) 

 
 25-mannan osalta seura maksaa osanottomaksut ja vuokrat sportident leimaustikuista.  

Maksuvastuu on hyväksytettävä etukäteen JAOSTOLLA 
 

2. Matkakustannusten korvaus 
 

 Matkakorvauksia ei makseta kaudella 2021. 

3. Leirien omavastuuosuus 
 

 Omavastuuosuus korvattavista kuluista on 40%, tukisumma on kuitenkin enintään 2000€/urheilija 
 Leirit hyväksytettävä jaostolla 
 Omavastuuosuus matkakustannusten kuluista on 100% 
 
SSL:n maajoukkueleirityksien 40 % omavastuuosuuden ehtona on, että niihin osallistunut urheilija osallistuu 
aktiivisesti seuran toimintaan ja informoi jaostoa kilpailukauden tapahtumista.  
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4. Jaosto pidättää oikeuden tarkistaa kulu- ja matkakorvauksien perusteita kesken kau-
den suunnistusjaoston taloudellisen tilanteen mukaan. 

 
 
 

Hyväksytty suunnistusjaoston kokouksessa 25.2.2021 
 

 

Hanna Helander 
Hanna Helander 
Suunnistusjaoston puheenjohtaja 


